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DZIESIÊÆ PRZYKAZAÑ NA WAKACJE
Gdy Bóg ukoñczy³ w szóstym dniu swoje dzie³o, 

nad którym pracowa³, odpocz¹³ dnia siódmego 
po ca³ym swym trudzie, jaki podj¹³. (Rdz. 2). Gdy 
Aposto³owie wrócili z wyprawy misyjnej, zebrali siê 
u Pana Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdzia³ali i czego nauczali. Po wys³uchaniu 
sprawozdania, Jezus powiedzia³ do nich: PójdŸcie 
wy sami,  osobno na miejsce pustynne 
i wypocznijcie nieco.

1. Na czas wakacji po¿egnaj siê z rodzicami i domownikami, ale nie z Panem Bogiem. Nie mo¿na robiæ 
sobie wakacji i urlopów od niedzielnej i œwi¹tecznej Mszy œw., od codziennej modlitwy, od dawania 
przyk³adu chrzeœcijañskiego ¿ycia.

2. Nie zapomnij na³o¿yæ na szyjê ³añcuszek z krzy¿ykiem i medalikiem, a zdejmij pogañski amulet 
zodiakalny, lub demoniczny wisiorek. Do kieszeni w³ó¿ ró¿aniec, do plecaka: obrazek Pana Jezusa lub 
Maryi oraz Pismo œw. i ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa, abyœ poszerzy³ swoj¹ wiedzê religijn¹ i pog³êbi³ wiarê. 
Dzieci udaj¹ce siê na kolonie zabieraj¹ ze sob¹ oœwiadczenie, w którym rodzice domagaj¹ siê 
od kierownictwa i wychowawców kolonii zapewnienia swoim dzieciom udzia³u w niedzielnej Mszy œw.

3. Pamiêtaj o zasadzie: W progi Bo¿e, wchodŸ zawsze w godnym ubiorze! Francuski admira³ Du Petit-
Thonars wybiera³ siê do koœcio³a na Mszê œw. w stroju galowym, aby przyst¹piæ do Komunii Œw. Jego 
przyjaciel powiedzia³ do niego: Niech pan uwa¿a – admirale! W tym stroju pan siê oœmiesza! Admira³ 
odpowiedzia³: Tak w³aœnie ubieram siê, kiedy odwiedzam mojego Prze³o¿onego! Nie s³ysza³em, aby Pan 
Bóg zosta³ zdymisjonowany, lub sam poda³ siê do dymisji. Ubiór czyni cz³owieka wiarygodnym. 
W koœciele obowi¹zuj¹ ogólne zasady dobrego wychowania: ubiór powinien byæ zatem czysty, 
nie naruszaj¹cy zasad skromnoœci.

4. Nigdzie nie œmieæ, szczególnie nie zaœmiecaj grzechami swojej duszy i sumienia. Kieruj siê kompasem 
swego czystego sumienia i codzienn¹ modlitw¹, a nigdy nie zb³¹dzisz.

5. W wakacje niech nikt i nic nie zas³oni ci Pana Boga i piêkno stworzenia. Pismo œw. mówi: G³upi s¹ 
ludzie, którzy z natury nie poznaj¹ Boga. B¹dŸ cz³owiekiem m¹drym i rozumnym, miej szeroko otwarte 
oczy i umys³ na piêkno otaczaj¹cej ciê przyrody i ca³ego wszechœwiata.

6. Dbaj o dobry i zdrowy pokarm dla swego cia³a oraz o pokarm dla duszy – o Komuniê Œw., abyœ nie by³ 
g³odny Boga, byœ by³ Bogiem silny i nie usta³ w drodze do nieba.

7. Strze¿ siê agitatorów niebezpiecznych sekt, które w wakacje maj¹ swoje ¿niwa. Na ulicach, rynkach 
miast, na pla¿ach, parkingach, nachalnie zaczepiaj¹ przechodniów, wrêczaj¹ sekciarskie ksi¹¿ki, 
czasopisma i gad¿ety, agituj¹ i wci¹gaj¹ do rozmowy, a potem do sekty. W wakacje swoje ¿niwo zbiera 
równie¿ narkomania, dopalacze, pijañstwo, tytoñ, rozwi¹z³oœæ seksualna i inne wystêpki.

8. Chodz¹c po lasach i górach, nie zgub drogi do nieba. Nie przechodŸ obojêtnie obok przydro¿nych 
krzy¿y i kapliczek. Zatrzymaj siê przy nich na chwilê, pomódl siê i pomyœl, po co ¿yjesz, dok¹d zmierzasz, 
czy wracasz dobr¹ drog¹ do Domu Ojca? Gdy pod krzy¿em lub kapliczk¹ le¿¹ usch³e ga³êzie, liœcie lub inne 
œmieci, usuñ to wszystko, zadbaj o porz¹dek. U stóp Ukrzy¿owanego Jezusa i Maryi z³ó¿ bukiet polnych 
kwiatów. Jezus i Maryja wynagrodz¹ Ci stokrotnie ten piêkny gest.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 5,21-43).

Gdy Jezus przeprawi³ siê z powrotem ³odzi¹ na drugi brzeg, zebra³ siê wielki t³um wokó³ 
Niego, a On by³ jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszed³ jeden z prze³o¿onych synagogi, 
imieniem Jair. Gdy Go ujrza³, upad³ Mu do nóg i prosi³ usilnie: „Moja córeczka dogorywa, 
przyjdŸ i po³ó¿ na ni¹ rêce, aby ocala³a i ¿y³a”. Poszed³ wiêc z nim, a wielki t³um szed³ za Nim 
i zewsz¹d Go œciskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpia³a na up³yw krwi. Wiele 
przecierpia³a od ró¿nych lekarzy i ca³e swe mienie wyda³a, a nic jej nie pomog³o, lecz mia³a siê 
jeszcze gorzej. S³ysza³a ona o Jezusie, wiêc zbli¿y³a siê z ty³u miêdzy t³umem i dotknê³a siê Jego 
p³aszcza. Mówi³a bowiem: „¯ebym siê choæ Jego p³aszcza dotknê³a, a bêdê zdrowa”. Zaraz te¿ 
usta³ jej krwotok i poczu³a w ciele, ¿e jest uzdrowiona z dolegliwoœci. Jezus tak¿e pozna³ zaraz w 
sobie, ¿e moc wysz³a od Niego. Obróci³ siê w t³umie i zapyta³: „Kto dotkn¹³ siê mojego 
p³aszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, ¿e t³um zewsz¹d Ciê œciska, a pytasz: «Kto 
siê Mnie dotkn¹³?»”. On jednak rozgl¹da³ siê, by ujrzeæ tê, która to uczyni³a. Wtedy kobieta 
przysz³a zalêkniona i dr¿¹ca, gdy¿ wiedzia³a, co siê z ni¹ sta³o, upad³a przed Nim i wyzna³a Mu 
ca³¹ prawdê. On zaœ rzek³ do niej: „Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju i b¹dŸ 
uzdrowiona ze swej dolegliwoœci”. Gdy On jeszcze mówi³, przyszli ludzie od prze³o¿onego 
synagogi i donieœli: „Twoja córka umar³a, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus 
s³ysz¹c, co mówiono, rzek³ prze³o¿onemu synagogi : „Nie bój siê, tylko wierz”. I nie pozwoli³ 
nikomu iœæ z sob¹ z wyj¹tkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu 
prze³o¿onego synagogi. Wobec zamieszania, p³aczu i g³oœnego zawodzenia wszed³ i rzek³ 
do nich: «Czemu robicie zgie³k i p³aczecie? Dziecko nie umar³o, tylko œpi». I wyœmiewali Go. 
Lecz On odsun¹³ wszystkich, wzi¹³ z sob¹ tylko ojca, matkê dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, 
i wszed³ tam, gdzie dziecko le¿a³o. Uj¹wszy dziewczynkê za rêkê, rzek³ do niej: „Talitha kum”, 
to znaczy: „Dziewczynko, mówiê ci, wstañ”. Dziewczynka natychmiast wsta³a i chodzi³a, mia³a 
bowiem dwanaœcie lat. I os³upieli wprost ze zdumienia. Przykaza³ im te¿ z naciskiem, ¿eby nikt 
o tym nie wiedzia³, i poleci³, aby jej dano jeœæ.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
SPOTKANIE ¯YCIA ZE ŒMIERCI¥

Ca³e nasze ¿ycie pe³ne jest spotkañ z drugim cz³owiekiem. Ewangelia 
ukazuje nam dziœ dziwne spotkanie: ¯ycia ze œmierci¹, Chrystusa ze zmar³¹ 
dziewczynk¹. Odby³o siê ono na oczach t³umu ludzi, którzy œmiali siê 
z Jezusa, gdy On powiedzia³: Dziecko nie umar³o, lecz œpi. Chrystus zetkn¹³ 
siê ze œmierci¹ przy grobie £azarza; spotka³ siê z ni¹ równie¿ w Wielki Pi¹tek 
na krzy¿u – poniewa¿ tego chcia³, dobrowolnie oddaj¹c swoje ¿ycie. 
Nieustannie stykamy siê ze œmierci¹: na drogach, ziemi, morzu 
i w powietrzu. Z ka¿dym dniem, rokiem czy nadchodz¹c¹ chorob¹ jest ona 
coraz bli¿sza. Czêsto sami j¹ prowokujemy przez bezmyœlnoœæ, 
nieostro¿noœæ, alkohol, narkotyki, niezdrowe od¿ywanie, stresy czy pogoñ 

za stale uciekaj¹cym czasem. W Biblii, któr¹ zawsze mia³ przy sobie Dag Hammarskjöld, sekretarz 
generalny ONZ, znaleziono taki zapis: W dniu twoich narodzin wszyscy byli radoœni, tylko ty p³aka³eœ. 
¯yj tak, aby w chwili twojej œmierci wszyscy p³akali, a ty jeden byœ ³zy nie mia³ w oku. Spotkanie 
z cz³owiekiem zawsze traktuj jako pierwsze, jedyne i ostatnie. Potrzeba nam razem uczyæ siê takiej 
m¹droœci, abyœmy z drugim, naszym bratem, wspólnie szukali najwiêkszego skarbu – Boga. Dlatego 
chcemy dziœ powtarzaæ za siebie i za innych modlitwê Salomona: O Panie, Bo¿e mój (…). Brak mi 
doœwiadczenia! (…) Racz wiêc daæ Twemu s³udze serce pe³ne rozs¹dku do (…) rozró¿niania dobra 
i z³a (1Krl 3,7-9).
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DZIESIÊÆ PRZYKAZAÑ NA WAKACJE (c.d.)
9. Nie wstydŸ siê wiary! Wszêdzie i zawsze daj piêkne œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. B¹dŸ znakiem 

sprzeciwu wobec z³a, grzechu, k³amstwa i niemoralnoœci. Broñ Krzy¿a i Ewangelii; broñ przykazañ Bo¿ych 
i Koœcielnych; broñ moralnoœci, symboli i wartoœci chrzeœcijañskich. Anna Frank w swych pamiêtnikach pisze: 
Gdy widzê, jak ludzie s¹ dobrzy, zaczynam wierzyæ w Boga. Chrzeœcijanie albo s¹ znakiem obecnoœci Boga 
na ziemi, albo s¹ zgorszeniem dla œwiata! Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Nie mo¿emy byæ Light 
w wyznawaniu wiary (z ang. Light znaczy: lekki, ³atwy, bez smaku i byle jaki).

10. Nie przeklinaj i nie bluŸnij. B¹dŸ optymist¹, uœmiechniêty, ¿yczliwy, albowiem Radosnego dawcê mi³uje 
Pan. Wróæ z wakacji wypoczêty, opalony, zdrowy, a nade wszystko: z czystym sercem i sumieniem. Na czas 
wakacji, wypoczynku i urlopów – Szczêœæ Wam Bo¿e ! 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PRZE¯YWAÆ WAKACJE Z BOGIEM 
27 czerwca 2015 roku; Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem, ¿e zamiast zostawiæ 

w domu, zabierzemy Go ze sob¹. Pakuj¹c wakacyjne plecaki czy torby podró¿ne, pamiêtajmy, ¿e chce 
z nami jechaæ te¿ Bóg. Nie chce On, abyœmy zostawili Go na d³ugie dwa miesi¹ce samego. On chce byæ 
z nami i prze¿ywaæ wszystkie chwile naszych radoœci. No dobrze, ale co znaczy zabraæ Go ze sob¹ 
na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyœmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, 
Przewodnikiem… Mamy pamiêtaæ, ¿e na czas wakacji wcale nie zamykaj¹ koœcio³ów i tak jak zawsze, 
ka¿dego dnia jest sprawowana Msza Œwiêta. Równie¿ w wakacje nale¿y pamiêtaæ o spowiedzi, Pierwszym 
Pi¹tku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Œwiêtego. Zabraæ ze sob¹ Boga na wakacje, to na pewno 
rozmawiaæ z Nim na modlitwie ka¿dego dnia; dziêkowaæ Mu za s³oñce, piêkno krajobrazu, który 
odkrywamy; za dobroæ ludzi, której doœwiadczamy; za wiele chwil radoœci, które nas spotkaj¹! Ks. Jan 
Twardowski w swoim wierszu pisa³: „Czy mo¿emy powiedzieæ, ¿e ¿yjemy dla Boga? Czy nie ¿yjemy 
dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniêdzy, dla w³asnego szczêœcia? „Ka¿d¹ chwilê dostajemy od Boga 
i ka¿d¹ chwilê oddajmy Jemu”. Ka¿da chwila wakacyjnej radoœci czy szczêœcia mo¿e byæ ofiarowana Panu 
Bogu. Wakacje to doskona³y czas na test naszej wiary.  Byæ mo¿e czasami nasz¹ obecnoœæ na Eucharystii, 
spowiedŸ, modlitwê traktujemy jedynie jako praktyki religijne, które s¹ jednym z wielu „obowi¹zków” 
naszego ¿ycia. A przecie¿ mówi siê, ¿e wakacje to czas, gdy od obowi¹zków mamy odpocz¹æ. Obyœmy 
potrafili w ka¿dym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb, jaki otrzymujemy od Boga. Starajmy siê, aby tego 
skarbu nie zniszczyæ i nie zapomnieæ o Panu Bogu, który ka¿dego dnia chce byæ z nami! Kto z nas nie pamiêta 
sytuacji ze szko³y podstawowej, kiedy nauczycielka mówi³a do ma³ego Kowalskiego: Jasiu, Jasiu, jeœli siê 
nie zmienisz, to co z ciebie wyroœnie…? Strach pomyœleæ! W miarê up³ywu czasu znika w nas presja tego, 
¿e kogoœ rozczarowaliœmy, ale czy nie tylko powierzchownie? W g³êbi duszy, gdzieœ w sercu, 
w podœwiadomoœci chcemy zmian, chcemy byæ lepsi, czasem mo¿e inni. Zmagamy siê przez lata sami 
z sob¹, chodzimy na kursy, czytamy poradniki. Mo¿e komuœ kiedyœ uda siê trafiæ na s³owa z Ewangelii: 
Potrzeba ma³o albo tylko jednego (£k 10,42).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
MODLITWA WAKACYJNA
Naucz mnie Panie dobrze wypoczywaæ 

i spêdzaæ wolny czas. Proszê Ciê, abym umia³ 
dostrzegaæ piêkno przyrody, wspania³oœæ 
zwierz¹t, abym na nowo nauczy³ siê 
zachwycaæ otaczaj¹cym mnie œwiatem, 
tak jak kiedyœ, gdy by³em ma³ym dzieckiem. 
Panie, b³ogos³aw wszystkim, którzy 
wyje¿d¿aj¹ na wakacje, aby spêdzili dobrze 
ten czas. Dziêkujê, ¿e nie zapominasz o tych 
wszystkich, którzy nie mog¹ wyjechaæ z braku 
œrodków lub z powodu choroby. Panie, zmi³uj 
siê nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie 
dobrzy. Dziêki Ci, Panie. Amen.
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – trzynasta niedziela w ci¹gu roku. Dla wielu z nas tu obecnych jest to 
pierwsza niedziela w czasie ich tegorocznych wakacji. Udaj¹cym siê na wakacje 
i urlopy przypominamy, ¿e w czasie wolnym nikomu nie wolno zapomnieæ o Panu 
Bogu, a wrêcz przeciwnie, trzeba poœwiêciæ Mu wiêcej czasu, by wynagrodziæ Mu 
za zaniedbania, których dopuœciliœmy siê w ci¹gu roku. Zaœ parafian, do których 
z okazji wakacji lub urlopu przyjad¹ krewni lub znajomi, prosimy, aby przyjêli ich 
serdecznie w przekonaniu, ¿e w ich osobach przyjmuj¹ samego Pana Jezusa. 
Starajmy siê dawaæ innym dobry przyk³ad, do czego zobowi¹zuje nas fakt przyjêcia 
przez nas chrztu i bierzmowania. 

2. Jutro – uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. Msze Œwiête w naszym 
koœciele o godz. 7 , 9 , 11  i 18 .

3. We wtorek – zakoñczenie nabo¿eñstw czerwcowych. 

4. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza 
sobota miesi¹ca. W pierwszy czwartek – Msza Œwiêta o godz. 18  a nastêpnie 
godzina œwiêta.

W pierwszy pi¹tek lipca przypada tym razem œwiêto œw. Tomasza, Aposto³a. Msze 
Œwiête u nas o godz. 7  i 18  , od godz. 17  adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
i spowiedŸ.

W sobotê o godz. 7  i 18  Msza Œwiêta wotywna o Niepokalanym Sercu 
Najœwiêtszej Maryi Panny. 

5. Wszystkim, którzy nosz¹ imiê: Piotr, Pawe³ lub Tomasz, ¿yczymy wszelkiej 
pomyœlnoœci oraz wytrwania w wierze za przyk³adem ich niebieskich patronów.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *

„Naucz nas, Panie, cieszyæ siê zwyk³ymi rzeczami.”
         (R. Kipling)
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